Levantamento dos gêneros de diatomáceas do Ecocamping Municipal de Pelotas, RS, Brasil
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INTRODUÇÃO
As diatomáceas constituem-se no maior grupo de algas e no segundo maior grupo de plantas depois das angiospermas, sendo responsáveis por quase 50% de toda produção primária dos oceanos e águas continentais [2]. As diatomáceas de ambientes aquáticos continentais fazem parte da comunidade planctônica, epifítica (vivendo sobre as macrófitas aquáticas), epilítica (vivendo sobre rochas), epipsâmica (vivendo sobre grãos de areia) e epipélica (vivendo sobre sedimentos lamosos). É o grupo dominante de microalgas em ambientes bênticos.
O Ecocamping Municipal (31º42’42”S – 52º10’32”W) está situado junto a orla da Lagoa dos Patos, no Saco do Laranjal (31º41’42’’S - 52º01’57’’W e 31º47’01’’S – 52º13’08’’W) no município de Pelotas. O Ecocamping é um local onde a vegetação é nativa e característica da Mata  de Restinga, sendo alvo de preservação e apresentando-se como uma importante área para o desenvolvimento de educação ambiental no município. 
O objetivo do presente trabalho foi identificar os gêneros de diatomáceas presentes no córrego que passa pelo interior do Ecocamping e drena as águas do banhado para dentro da Lagoa dos Patos. Visando subsidiar o desenvolvimento de projetos de educação ambiental é apresentada uma chave dicotômica, descritiva e ilustrada para a identificação dos gêneros.

2.METODOLOGIA
	As amostras foram coletadas no córrego, mensalmente no período de agosto de 2003 a março de 2004, em dois pontos: A e B. Para a coleta de microalgas, um frasco âmbar foi passado na subsuperfície da água. Com ajuda de uma pinça foram coletados exemplares de Spirodela intermedia Koch (Lemnaceae) e  Cladophora sp.               
	 Os parâmetros físico-químicos analisados foram temperatura, pH e condutividade. Para medir o pH foi utilizado um aparelho da marca Schott. O condutivímetro utilizado foi Korning CD 55. O material foi fixado com solução de lugol a 4% e armazenado em refrigerador para sua melhor preservação. O material foi depositado no Herbário PEL com os seguintes números: 22868, 22870, 22872, 22874, 22875, 22936, 22952, 22955-1, 22955-2, 22962, 22970 e 22974. 
	Para a análise do material, lâminas permanentes foram confeccionadas seguindo-se a técnica de Simonsen [6]. As lâminas foram observadas em microscópio óptico Olympus modelo BX40 e os desenhos foram elaborados com auxílio de câmara clara. 
Os trabalhos utilizados para a identificação dos gêneros foram Barber e Haworth [1], Hustedt [3], Krammer e Lange-Bertalot [4] e Torgan [7]. O sistema de classificação utilizado foi o apresentado por Round [5].
	
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
	 A análise do material permitiu identificar 12 gêneros de diatomáceas, onde que um pertence à ordem Centrales e os demais à ordem Pennales. 
	O gênero com maior número de valvas contadas foi Gomphonema seguido de Eunotia e Nitzschia. 
	A média dos valores de temperatura da água variou de 10ºC em outubro a 26ºC em janeiro. O menor valor de condutividade elétrica foi 120 S/cm no mês de novembro e dezembro e o maior foi de 250 S/cm no mês de março. O pH variou entre 5,09 em agosto e 5,9 em novembro.
	A chave dicotômica descritiva dos gêneros mais freqüentes de diatomáceas do córrego do Ecocamping Municipal de Pelotas é representada abaixo, seguida de ilustrações:
1. As frústulas são cilíndricas organizadas em cadeias filamentosas retas, apresentando simetria radial. O manto é alto e apresenta pontuações. Espinhos estão presentes na margem do manto, conectando as frústulas...............Melosira Agardh (fig.1) (1 espécie).
1’. As frústulas são retangulares em vista conectival, nunca apresentando simetria radial. A rafe está presente em ambas valvas, em somente uma das valvas ou pode ser ainda rudimentar e presente nas extremidades celulares somente..................................2
2. As valvas são arqueadas dorso-ventralmente ou somente arqueadas dorsalmente sendo linear o lado ventral. A rafe é descentralizada localizando-se próxima à margem ventral ou dorsal ou pode ser rudimentar.........................................................................3
2’. As valvas são alongadas, lanceoladas, clavadas ou elípticas com rafe em pelo menos uma das valvas......................................................................................................5
3. A rafe é rudimentar e está presente em cada extremidade do manto valvar como nódulos polares às vezes muito pequenos e é observada claramente na vista conectival. As estrias transapicais podem ser pontuadas ou não......Eunotia Ehrenberg (fig.2) (8 espécies).
3’. A rafe está presente em ambas valvas......................................................................4
4. As valvas são isopolares e arqueadas dorso ventralmente.A rafe encontra-se junto da margem dorsal da valva. A área central está ausente. Apresentam costelas transapicais com duas ou mais estrias pontuadas entre elas......Rhopalodia Müller  (fig.3)(1 espécie).
 4’. As valvas são arqueadas dorsalmente, sendo linear o lado ventral. A rafe encontra-se próxima à margem ventral da valva. Estrias usualmente radiadas e pontuadas ou areoladas...................................................................Cymbella Agardh (fig.4) (1 espécie).
5. O estauro está presente................................................................................................6
5’.O estauro está ausente.................................................................................................7
6. As valvas são alongadas. A rafe está presente em uma valva e ausente na outra. A valva onde a rafe está presente apresenta um estauro retangular...................................................Lemnicola Round & Basson (fig.5a: valva sem rafe; fig.5b: valva com rafe) (1 espécie)
6’. As valvas são lanceoladas a lanceoladas-elipticas. As estrias são pontuadas e paralelas ou levemente radiadas. O estauro está presente . A rafe é central e fina em forma de fio simples ou de fenda obliqua.......Stauroneis Ehrenberg  (fig.6) (1 espécie).
7. As valvas são lineares, lanceoladas ou elípticas. São isopolares. A rafe está localizada no centro da valva ou pode apresentar-se descentralizada.............................8
7’. As valvas são heteropolares, clavadas (em forma de clave) ou lanceoladas. As estrias são  usualmente radiais e pontuadas. Pode apresentar um ponto isolado e oposto a esse uma estria mais curta..............Gomphonema Agardh (fig.7) (12 espécies).
8. As valvas são geralmente lineares, isopolares e com margens paralelas. A rafe é descentralizada, localizada em margens opostas na epivalva e hipovalva e dentro de um canal com fíbulas (pontos carenais)..................Nitzschia Hassall  (fig.8) (5 espécies)
8’. A rafe é centralizada....................................................................................................9
9. As valvas são elípticas. A área axial apresenta canais longitudinais nítidos providos de pontuações. As estrias são compostas por pontuações finas e grosseiras, as quais, às vezes podem apresentar fileira dupla de pontuações.......Diploneis Ehrenberg  (fig. 9) (1 espécie).
9’. As valvas não são elípticas........................................................................................10
10. As valvas são lanceoladas ou lineares. As estrias são muito finas, às vezes invisíveis.................................................................Frustulia Agardh  (fig.10) (2 espécies).
10’.As estrias são nítidas e visíveis................................................................................11
11. As estrias são alveoladas, nítidas e grossas, freqüentemente radiadas, convergindo para o ápice, mas às vezes são todas paralelas. A área axial é variável em largura e forma. A rafe é uma estrutura complexa onde se observa a abertura externa e a interna da fissura da rafe.............Pinnularia Ehrenberg  (fig.11) (6 espécies).
11’. As estrias são finas com pontuações grosseiras ou ainda muito finas com pontuações imperceptíveis. A rafe nunca é uma estrutura complexa........Navicula Bory  (fig.12) (3 espécies).
	Os valores de pH revelam um ambiente ácido propício para gêneros acidobióticos como Eunotia [8]. A presença de Cladophora sp. em alguns meses coincidiu com um aumento do número de indivíduos do gênero Nitzschia que vive no interior da mucilagem desta Clorofícea. A presença do gênero Gomphonema e em alta diversidade, sendo o local de coleta rico em macrófitas como Spirodela intermedia, concorda com seu hábito epifítico. 
4. CONCLUSÃO
A diatomoflora do Ecocamping Municipal de Pelotas é formada por  12 gêneros, sendo que um pertence à ordem Centrales e os demais à ordem Pennales. 
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Figs. 1- 12: 1.Melosira sp.; 2. Eunotia sp.; 3. Rhopalodia sp.; 4. Cymbella sp.; 5a. Lemnicola sp. (valva sem rafe), 5b. Lemnicola sp. (valva com rafe); 6. Stauroneis sp.; 7. Gomphonema sp.; 8. Nitzschia sp.; 9. Diploneis sp.; 10. Frustulia sp.; 11. Pinnularia sp.; 12. Navicula sp.. Escala: 10 m, exceto para Pinnularia  0,64 m.
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